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1968

- 172 materiałów luźnych, na zaledwie dwa groby jamowa, moono zniszczo
ne 1 zniwelowana przez orką. Uzyskano głównie materiał oeramiosny, przede wazyatkim późnorzymaki, oraz stosunkowo dużą ilośó
stopów szkła, kilka małych ułamków zapinek brązowyoh, fragment
grzebienia 1 prząźlik gliniany. Ha uwagą zasługuje grób szkiele
towy, odkryty przypadkowo na tym cmentarzysku w 1965

Wyposa

żony on był w dwie ostrogi 1 fibulę brązową /kuazowatą/, datowaną
na młodszy podokras rzymski.
Wstępna analiza materiału zabytkowego pozwala ustalić chro
nologię badanego cmentarzyeka na III-IV wiek n.e.

JWDRZBJOW - powiat

patrs okres paleolitu 1 mezolit*

KASZOWO, pow. Milicz

patrz wczesna źrednlowleoza

KIETLOW, pow. Góra Śląska

Muzeum Archeologiozna
we Wrocławiu

Badania prowadziła mgr Joanna Domańska przy współu
dziale mgr Jadwigi Bukowskiej. Pierwszy sezon badań.
Osada z okresu wpływów rzymskich /kultura przeworska/.

W dniach od 5-14 elerpnla 1968 r. przeprowadzono badania
sondażowe osady, znanej w literaturze międzywojennej jako atanowiako 1. Znajduje alę ono w odległości 220 m na półnoony-zachód
od ostatnich zabudowań Kietlowa, przy drodze polnej prowadaąoej

- 173 na tereny leśne.
Założono 4 wykopy sondażowe* które objęły powierzchnię ok.
1 ara. Odkryto kolistą jamę podymarkową /0*70x0*77 m/ o przekro
ju półkolistym. Przy jamie uchwycono zarysy kilku kołków z obudo
wy dymarkl* oraz trzy ślady po strumieniach żużla* rozchodząoe
się promieniście od jamy. W pobliżu jamy występowała zbita war
stwa przepalonego plasku przemieszana z żużlem. Natrafiono także
na zarys ohaty słupowej z układem kilku kamieni wewnątrz. W od
ległości 3*20 m od słupów odkryto niewielką jamę odpadkową z du
żą ilością oeramlkl 1 kośoi. Natrafiono także na część mlelerza
ze znaczną ilośoią węgli drzewnych* w przekroju pionowym nleokowatego. Na stanowisku 1 stwierdzono występowanie warstwy kultu
rowej o miąższości od 0*02-0*40 m. Ponieważ warstwa kulturowa
zalega na głębokości od 0*20 m* sięgając warstwy ornej* większość
Jej zawartości została wyorana 1 występuje w warstwie ornej. Po
wstępnej analizie należałoby zaliczyć osadę w Kletlowle do pro
dukcyjnych osad kultury przeworskiej z II/III wieku n.e.

KIETRZ* pow. Głubozyce

Konserwator Zabytków Aroheo-

Stanowlsko 11

logicznych w Opolu

Badania prowadził mgr Piotr Kaczanowski. Finanso
wał WKZ w Opolu. Ozwarty sezon badań. Cmentarzysko
z póśnego okresu wpływów rzymskich.

W dniach od 13-20 llpea przeprowadzono badania ratownloze
na stanowisku 11. Leży ono na terenie cegielni nr 2 w Kietrzu
przy ul. Głubozyoklej. Prace te były kontynuacją badań prowadzo-

